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V/v bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo
dục cấp Tiểu học

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (CBQL) cấp Tiểu
học năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức bồi dưỡng cho hiệu
trưởng trường tiểu học và hiệu trưởng trường TH&THCS, cụ thể như sau:
1. Nội dung
Chuyên đề 1. Quán triệt các Thông tư, văn bản hướng dẫn mới của Bộ
GDĐT và triển khai thực hiện (Thông tư 13, 14 và Thông tư 28); rà soát đối chiếu
giữa Thông tư 13 và 14 với thực trạng cơ sở vật chất trường học. Bồi dưỡng về tổ
chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
Chuyên đề 2. Ứng dụng CNTT trong quản lí hồ sơ điện tử và các phần mềm
quản lí giáo dục, dạy học.
Chuyên đề 3. Bồi dưỡng theo Modun 1 của Bộ GDĐT đã tập huấn cho
CBQL cốt cán.
Chuyên đề 4. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động: giáo dục kỹ năng
sống; hoạt động trải nghiệm; tổ chức các câu lạc bộ. Quản lí chất lượng giáo dục
dạy chính khóa và dạy buổi 2.
2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: 04 ngày, cụ thể như sau:
Chuyên đề 1. Khai mạc lúc 07 giờ 30’ ngày 27/11/2020.
Chuyên đề 2. Khai mạc lúc 07 giờ 30’ ngày 28/11/2020.
Chuyên đề 3. Khai mạc lúc 07 giờ 30’ ngày 04/12/2020.
Chuyên đề 4. Khai mạc lúc 07 giờ 30’ ngày 05/12/2020.
- Địa điểm:
+ Tại Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ) gồm các đơn vị:
Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh.
+ Tại Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn (huyện Can Lộc) gồm các đơn vị:
Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân, Can Lộc.
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+ Tại Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) gồm các
đơn vị: Hương Khê, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh.
Kính đề nghị Phòng GDĐT Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên chỉ đạo trường
tiểu học đặt địa điểm bồi dưỡng của đơn vị mình chuẩn bị cơ sở vật chất (02 phòng
học, máy chiếu, loa máy, mạng internet,...) và nước uống cho học viên.
3. Thành phần
Hiệu trưởng trường tiểu học và hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ
sở trên địa bàn toàn tỉnh.
Các học viên mang theo máy tính xách tay có kết nối mạng internet 4G và
các văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung các chuyên đề bồi dưỡng.
Phòng GDĐT gửi danh sách học viên thuộc thành phần trên tham gia tập
huấn về email: chucnguyentien@gmail.com trước ngày 25/11/2020.
4. Phân công phụ trách lớp bồi dưỡng
- Ông Phan Duy Nghĩa, Phó trưởng phòng GDPT, Sở GDĐT: Phụ trách lớp
bồi dưỡng tại Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ.
- Ông Lê Hữu Tân, Chuyên viên phòng GDPT, Sở GDĐT: Phụ trách lớp bồi
dưỡng tại Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên.
- Ông Nguyễn Tiến Chức, Chuyên viên phòng GDPT, Sở GDĐT: Phụ trách
lớp bồi dưỡng tại Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn.
5. Kinh phí
Kinh phí đi lại, công tác phí, ăn và phòng nghỉ do đơn vị cử người tham gia
bồi dưỡng chi trả theo quy định hiện hành.
Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn phản ánh về Sở GDĐT (qua phòng
GDPT) để được hướng dẫn. Đầu mối liên hệ ông Phan Duy Nghĩa, Phó Trưởng
phòng GDPT, Sở GDĐT, điện thoại: 0912341875./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Phòng GDTX&CN;
- Phòng TCCB;
- Phòng KH-TC;
- Văn phòng Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDPT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Anh

